
เพือ่เขา้บญัช ีบรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่การจองซือ้หุน้  วนัที ่(DATE)……............................................

A/C Name: CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. for share subscription  สาขาผูรั้บฝาก (BRANCH)…...............................

  บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย์ ชือ่ผูจ้องซือ้ ...................................................................................................................

Subscriber Name

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้/Ref.1

Registration Number/Ref.1                                                   (10 หลัก)

เลขทีบ่ตัรประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ใบตา่งดา้ว/ทะเบยีนนติบิคุคล/Ref.2 

ID Card/Alien Card/Passport/Company Registration No./Ref.2

ผูรั้บเงนิ

ผูรั้บมอบอ านาจ

กรณีช าระผา่นธนาคาร กรณุาน าเอกสารฉบับนีไ้ปช าระเงนิไดท้ีธ่นาคารทีร่ะบขุา้งตน้ไดท้กุสาขาท่ัวประเทศ  และโปรดระบธุนาคารทีท่า่นช าระ โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยแตอ่ยา่งใด

Please bring along this document and make a payment at all SCB branches without any additional fee charged.

หมายเหต ุเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้/Ref.1 เป็นตัวเลข 10 หลักเทา่นัน้ โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซือ้หุน้ทีแ่นบมาพรอ้มใบรับรองสทิธกิารจองซือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุ

Remarks : Registration Number/Ref.1, Comprising of 10 digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum.
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จ านวนเงนิเป็นตวัอกัษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)
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